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YTEK KIITTÄÄ
ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEITA!
Ytek lähetti lokakuussa Ylivieskan
yrittäjille vuotuisen
ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN
Haluamme kehittää toimintaamme entistä
paremmaksi ja siihen saimme teiltä
yrittäjiltä runsaslukuisesti hyviä
vastauksia. Kyselyyn pystyi vastaamaan
myös anonyymisti.
Yhteystietojen jättäneiden kesken
arvoimme 100e lahjakortin Ravintola Pikkuveliin. Arvonnan suorittivat Ytekiltä
yrityskehittäjä Petri Sipilä ja markkintikoordinaattori Maria Rautionaho.
Voittajaksi arvottiin Katariina Ranimaa-Salmela, Donna K
ONNITTELUT!
Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!!
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MIKSI LAAJENTAA
VERKKOKAUPPAAN? Webinaari
Ti 10.11.2020 klo 08:30 – 10:30
Järjestämme kaikille verkkokaupan
perustamisesta ja kehittämisestä
kiinnostuneille yrityksille
verkkotapahtuman: Miksi laajentaa
verkkokauppaan? Tapahtuman keskeisin
sisältö on noin viisi esimerkkiä
verkkokaupan perustaneilta yrityksiltä,
joita täydentää digitaalisen kaupan
moniammattilaisen Mika Niemen puheenvuoro. Tapahtuma järjestetään ti 10.11.2020 klo
8:30-10:30 verkossa ja jos tilanne sallii, paikallisissa kisakatsomoissa.
Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautumislinkki tästä
www.seutukaupunkiosaajat.fi
SEUTU4-yritysverkostot
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MIKROYRITTÄJIEN YDINRYHMÄN MARRASKUUN
KOKOONTUMINEN
Microentre Ylivieskan seudun ydinryhmätoiminta kokoontuu kerran kuussa
VALITSE VERTAISVERKOSTO JA TULE TUTUSTUMAAN!
Ylivieskan seudun MIKROYRITYSTEN ydinryhmässä olet mukana eri alojen yrittäjien
mielenkiitoisissa keskusteluissa, opit uutta, saat mukaasi kehittämisintoa ja pääset
mukaan nopeisiin kehittämiskokeiluihin. Verkosto kokoontuu kerran kuukaudessa iltaaikaan. Ryhmän yhteisövetäjänä toimii Mari Autio Taitoavaimesta. Verkoston
kokoontumiseen voi tulla tutustumaan vapaasti. Ota yhteyttä mari@taitoavain.fi tai
0400 214356 tai ilmoittaudu seuraavaan tapaamiseen sivulla www.microentre.fi.
MARRASKUUN TAPAAMINEN Keyframe Oy 16.11.2020 klo 18:00-20:00
Paikka: Terästie 2, YLIVIESKA
Miten pysyä yksinyrittäjänä tekemisen ja tekniikan kärjessä? Keyframe Oy tuottaa
kuvauspalveluita Suomessa ja ulkomailla. Yrittäjä Jaakko Niemelän intohimona on
tekniikka ja kiinnostus kehittyä tekniikan mukana. Jaakon yrittäjätarinasta kuulee, miten
osaaminen ja uusimman tekniikan hyödyntäminen luo menestysmahdollisuuksia.
Investoimisen rohkeus oikeassa kohtaan mahdollistaa liiketoiminnan kasvattamisen ja
uusien asiakkaiden ostopäätösten syntymisen. Keskustellaan yrittäjyyden intohimosta,
tekemisen ja oppimisen halusta, joka kantaa yrittäjyydessä eteenpäin. Illan aikana
keskitytään hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamiseen. Tervetuloa!
www.keyframe.fi
Voit ilmoittautua myös tästä
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RAHAT RIITTÄMÄÄN - YRITYSTARINOITA BAR 5:ssa
To 19.11.2020 klo 16:30-19:00
Ilmoittaudu tästä
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FINLAND WORKS - ONLINE REKRYTOINTITAPAHTUMA
Ke 18.11.2020 klo 11:00-17:00
Suosittu online-rekrytointitapahtuma Finland Works tulee taas – varmista paikkasi!
Panostus tehokkaaseen rekrytointiin näkyy nyt enemmän kuin koskaan.
On tärkeää, että yritysten ja osaajien tarpeet kohtaavat – myös yli rajojen. Finland
Works on rekrytointitapahtuma, jossa työnantajat sekä eri maiden työnhakijat
Suomesta ja ulkomailta kohtaavat verkossa.
Työnantajat ja työnhakijat osallistuvat tapahtumaan rekisteröitymällä
englanninkieliselle verkkoalustalle. Rekisteröitymällä tapahtumaan hyvissä ajoin
työnantaja saa kansainvälistä näkyvyyttä.
Lisätietoa tapahtumasta: eures.uusimaa@te-toimisto.fi
Mikäli tarvitset apua rekisteröitymisessä, ota yhteyttä: eojd@te-toimisto.fi
Finland Works on osa European Job Days -tapahtumaa, joita järjestetään Euroopanlaajuisesti.
Tapahtuma on osa EURES (European Employment Services) -verkoston toimintaa ja sitää koordinoivat
Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistot yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen
Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hankkeen kanssa.
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YLIVIESKASSA ON HYVÄ
YRITTÄÄ - UUSI
YLIVIESKASTA KERTOVA
SÄHKÖINEN ESITE!
Ytekin nettisivuilta löytyy uusi
Ylivieskasta kertova sähköinen esite,
jossa kerrotaan Ylivieskan vahvuuksista.
Sieltä löytyy myös mielenkiintoisia asioita yrittäjien suusta. Käy kurkkaamassa
www.ytek.fi -> YLIVIESKASSA ON HYVÄ YRITTÄÄ
Katso tästä

ILMOITA YTEKIN
NETTISIVUILLA
1. MYYDÄÄN - OSTETAAN YRITYS
Oletko myymässä yritystäsi tai haluaisitko
ostaa yrityksen?
Ilmoita siitä Ytekin nettisivuilla
ILMAISEKSI
Sinulla on mahdollisuus jättää ilmoitus myös ilman julkistettavia yhteystietojasi. Tällöin
mahdolliset yhteydenotot tulevat Ytekin yritysneuvojien kautta.
KATSO TARKEMMIN MITÄ YRITYKSIÄ TÄLLÄ HETKELLÄ MYYNNISSÄ!
Myytävät yritykset tästä

2. TOIMITILAT
Löydä yrityksellesi sopiva toimitila tai tontti Ylivieskasta!
Ytek ylläpitää kaikille yhteistä toimitilarekisteriä, josta löydät helposti tiedot
vuokrattavista ja myytävistä toimitiloista sekä yritystonteista Ylivieskassa.
Ilmoita ILMAISEKSI!
Toimitilat tästä
www.ytek.fi
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Torikatu 3 LH 9-10, 84100 Ylivieska
www.ytek.fi

Osoitelähde: YTEK Oy:n asiakasrekisteri | Rekisteriseloste
Peruuta uutiskirjeesi
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